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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

Procuradoria Geral do Município 
Centro de Estudos 

DESPACHO DA PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA E  

EXAMINADORA DO 8º CONCURSO PARA PROVIMENTO DE 

CARGOS NA CLASSE INICIAL DE PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

DO RIO DE JANEIRO 

 

PROVA ESCRITA GERAL 

ESPELHO DE CORREÇÃO 

A atribuição de notas na Prova Escrita Geral se deu a partir dos 

temas de abordagem necessária abaixo indicados, observado ainda 

o preconizado pelo art. 24, Parágrafo Única da Resolução PGM nº 

955/19. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

QUESTÃO 1 (55 pontos) 

 Relevante interesse público não elide responsabilidade civil 

do Poder Público. 

 Responsabilidade extracontratual por ato lícito do Estado; 

princípio da solidariedade social c/c livre iniciativa econômica. 

 Dano anormal e específico; danos emergentes e lucros 

cessantes. 

 Prejuízo ilidido se fosse loja delivery ou outra que não 

dependa de pedestre.  

 

QUESTÃO 2 (45 pontos) 

 Lei 13.303/2016 distingue sobrepreço de superfaturamento; 

 Superfaturamento autoriza a glosa da fatura, se o valor nela 

lançado se mostre incompatível com as condições do 

contrato, com o pagamento da parte incontroversa. 

 Admitida compensação de penalidades cabíveis (art. 83 da 

Lei das Estatais), observado o contraditório e a ampla defesa. 
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL  

 

QUESTÃO 1 (valor 50) 

 Conceito da questão prejudicial prevista no § 1º do art. 503 do 

CPC.  

 Requisitos para a formação da coisa julgada material prevista 

no § 1º do art. 503 do CPC. 

 

QUESTÃO 2 (valor 50) 

 Juizado Especial. 

 Microssistema do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

 Meios de impugnação de decisão de turma recursal: 

embargos de declaração; incidentes de uniformização; 

recurso extraordinário e mandado de segurança. 

 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

QUESTÃO 1 (60 pontos) 

 Direito de imagem/honra x liberdade de imprensa. 

 Direito ao esquecimento: a) candidato a cargo eletivo; b) 

acesso à informação de pessoas públicas; c) informação 

postada pelo próprio candidato em redes sociais. 

 

QUESTÃO 2 (40 pontos) 

 Conceito de iniciativa popular. 

 Princípio da simetria x autonomia municipal. 

 Questão democrática. 

 

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL 
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QUESTÃO 1 (50 pontos) 

 Importância do registro do compromisso de compra e venda 

limitado à eficácia real do direito do promitente comprador 

(art. 1.417, CC). 

 Ausência do registro não impede adjudicação compulsória 

(Súmula 239 STJ).  

 Mencionar remédio oferecido pelo art. 464, CC ou art. 814, 

CPC.  

 Ausência do registro do compromisso e a alienação do bem 

prometido a terceiro de boa-fé não geram o direito à 

adjudicação compulsória, sendo asseguradas as perdas e 

danos. 

 

QUESTÃO 2 (50 pontos) 

 Impugnação de crédito (art. 8º da Lei nº 11.101/05 – LREF);  

 Crédito da Fazenda Pública não se sujeita a concurso de 

credores;  

 Princípio da legalidade (art. 37 CF) veda à Administração 

livremente negociar o seu crédito em uma recuperação 

judicial. 

 

 

DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO 

 

QUESTÃO 1 (50 pontos) 

 Citação do art. 154, inciso I, CF e/ou à lei complementar nele 

previsto. 

 Locação de bens móveis = higidez da hipótese de incidência 

= Súmula Vinculante 31. 

 Juízo de constitucionalidade pela não cumulatividade. 

 Vedação de vinculação de receita de imposto; citação art. 

167, inciso IV, CF. 

 Violação do artigo 157, inciso II, CF. 
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QUESTÃO 2 (50 pontos) 

 Taxa de polícia; inconstitucional (art. 145 § 2º CF); e ainda, o 

valor da taxa deve corresponder ao custo da atividade estatal 

(referibilidade). 

 Possível afetar a receitas de taxa. 

 Princípio da razoabilidade ou desvio de poder legislativo, 

sobre a ADI 6211. 

 

DIREITO DO TRABALHO E PREVIDENCIÁRIO 

 

QUESTÃO 1 (50 pontos) 

 Súmula 244, III, do TST x contrato de trabalho temporário da 

Lei  

6.019/74: a) pressupostos do contrato de trabalho temporário; 

b)  

relação triangular; c) inexistência de legítima expectativa do  

empregado quanto à continuidade do vínculo. 

 

QUESTÃO 2 (50 pontos) 

 Distinção dos efeitos da ilegalidade e da mudança de 

interpretação, notadamente no que toca ao cabimento da 

anulação (art. 24 da LICC). 

 Prazo decadencial de 5 anos para anulação, previsto no art. 

54 da lei federal 9784/99. 

 Prazo p/ invalidação inicia após registro do ato pelo Tribunal 

de Contas; concessão de aposentadoria ou pensão constitui 

ato complexo (art. 71 III da CF). 


